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De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties1 heeft
mede namens de vaste commissie voor Justitie op 11 oktober 2007 aan
de minister van Buitenlandse Zaken een brief gestuurd over de bepalingen in het ontwerp Europees Hervormingsverdrag inzake het belang
van een adequate bescherming van persoonsgegevens en een spoedige
toetreding van de Europese Unie tot het EVRM.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft daarop bij brief van 30 oktober
2007 geantwoord.
De commissie brengt hiermee verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijke overleg.
De griffier van de commissie,
Hester Menninga
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Den Haag, 11 oktober 2007
De afgelopen jaren hebben Eerste Kamercommissies zich op Europees
niveau en richting de Nederlandse regering sterk gemaakt voor een
adequate bescherming van persoonsgegevens en een zo spoedig mogelijke toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM).
De leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Europese
Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer hebben kennis
genomen van de conceptteksten van het Hervormingsverdrag van de
Europese Unie, zoals thans voorliggen bij de Intergouvernementele
Conferentie (IGC).
Ten aanzien van de conceptteksten inzake de bescherming van persoonsgegevens doen de leden van deze commissies, met uitzondering van de
leden van de SP-fractie, een dringend beroep op de regering om de voorstellen van de IGC-afgevaardigden van het Europees Parlement voor
wijziging van het conceptartikel 24 ten volle te steunen. Het wordt door de
commissies zeer wenselijk geacht de betrokkenheid van het Europees
Parlement en de nationale parlementen bij te nemen besluiten over de
bescherming van persoonsgegevens te garanderen.
Ten aanzien van de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM doen
de leden van de commissies, met uitzondering van de leden van de
SP-fractie, een dringend beroep op de regering om in te zetten op een
(gekwalificeerde) meerderheidsbesluitvorming voor deze toetreding in
plaats het op dit moment in de conceptteksten opgenomen unanimiteitsvereiste.
Wij vernemen graag – bij voorkeur voor aanvang van de Europese Raad –
of de voorgestelde wijzigingen hun weerslag zullen krijgen in de regeringsinzet.
Mede namens de voorzitter van de vaste commissie voor justitie,
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties,
P. R. H. M. van der Linden
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 30 oktober 2007
Dank voor uw brief van 11 oktober jl. waarin u kort voor aanvang van de
informele Europese Raad in Lissabon het belang benadrukte dat door de
leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Europese Samenwerkingsorganisaties wordt gehecht aan een adequate bescherming van
persoonsgegevens en een spoedige toetreding van de Europese Unie tot
het EVRM.
De regering onderstreept het belang van een adequate bescherming van
persoonsgegevens. In de eindfase van de IGC is op voorstel van het Europees Parlement een Verklaring ad artikel 24, EU-Verdrag, overeengekomen
waarin het uitgangspunt dat een ieder recht heeft op bescherming van zijn
persoonsgegevens (zoals verwoord in artikel 15bis, lid 1, Werkingsverdrag) ook dient te gelden voor persoonsgegevens die door de lidstaten
worden verwerkt in de context van hun nationale activiteiten binnen de
werkingssfeer van het GBVB. Hierop zal toezicht worden uitgeoefend door
onafhankelijke autoriteiten en indien nodig door nationale gerechtelijke
instanties. Bij de vaststelling van voorschriften ten aanzien van persoonsgegevens die door de Europese instellingen zelf worden verwerkt in de
context van het GBVB zal het Europees Parlement via de gewone wetgevingsprocedure volwaardig betrokken zijn. Deze voorschriften zullen
onderworpen zijn aan het toezicht van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
De regering onderschrijft eveneens het belang dat door de commissies in
de Eerste Kamer wordt gehecht aan een spoedige toetreding van de EU
tot het EVRM. De regering heeft zich zoals u weet ingezet voor de opname
van een verdragsrechtelijke basis voor de toetreding van de EU tot het
EVRM. Het verzoek om met gekwalificeerde meerderheid over deze toetreding te beslissen in plaats van met unanimiteit was echter niet conform
het door de Europese Raad van juni jl. overeengekomen mandaat voor de
IGC. De regering was van mening – en werd daarin gesteund door de
Staten-Generaal – dat strikt de hand moest worden gehouden aan dit
mandaat om het voor Nederland goede resultaat te behouden. In praktijk
zou een aanpassing van de besluitvorming weinig winst hebben opgeleverd. Ten eerste omdat alle lidstaten reeds Protocol Nr. 14 bij het EVRM
hebben geratificeerd, waarin toetreding van de Unie tot het EVRM mogelijk wordt gemaakt, en verzet van individuele lidstaten dus niet in de lijn
der verwachting ligt. Ten tweede omdat daadwerkelijke toetreding nog
nadere technische aanpassingen van het EVRM vereist, waarmee uiteindelijk alle lidstaten van de Raad van Europa, dus tevens alle lidstaten van
de Unie, akkoord zullen moeten gaan.
Ik hoop hiermee uw brief afdoende te hebben beantwoord. Een uitgebreid
verslag van de informele Europese Raad van Lisssabon is de Eerste
Kamer toegegaan.
M.J.M. Verhagen.
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